
happy   healthy   motivated

‘Het voorkomen van psychisch 
verzuim’

Gebruik persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden 
als uitgangspunt bij gepersonaliseerde (digitale) coaching

Door Drs. A.E.C.M. Jessy BrouwersAugustus 2017
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Psychische klachten zijn met afstand de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. 
Vaak is hier te weinig aandacht voor. In deze whitepaper wordt de link gelegd tussen 

werkstress, psychische factoren en persoonlijke kenmerken die deze veroorzaken. 
Stress op het werk is namelijk beroepsziekte nummer 1, wat kan leiden tot kort of 
langdurig verzuim en zelfs tot een burn-out. Dit vraagt om maatregelen die ziekte
verzuim, en dan in het bijzonder door psychische klachten, terug kunnen dringen. 
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De feiten

Van het werkgerelateerd psychisch verzuim ontstaat 36% door 
werkstress. (TNO, 2014) Daar kunnen de door stress veroorzaak-
te fysieke klachten, dus fysieke klachten zonder vast te stellen 
medische oorzaak, nog bij opgeteld worden. Hoofdpijn en rug-
pijn, maar ook maag- en darmklachten en hoge vatbaarheid voor 
ziekten, zijn vaak een teken dat iemand last heeft van overmatige 
stress. Volgens de vereniging van bedrijfsartsen heeft meer dan 
de helft van het verzuim geen medische oorzaak. (Volkskrant, 
2016)

Niet alleen neemt het aantal gevallen van verzuim door stress toe, 
ook de gemiddelde verzuimduur stijgt. Een gemiddelde verzuim-
dag kost 250 euro. Gekeken naar een aantal buurlanden in figuur 
1, scoort Nederland hoger dan het gemiddelde percentage ver-
zuimers met ten minste een ziekteverzuimdag in de afgelopen 12 
maanden. (Arbobalans, 2016) Reden genoeg om maatregelen te 
nemen tegen psychisch verzuim.

Drs. A.E.C.M. Jessy Brouwers is klinisch psycholoog, 
psychotherapeut en mede-eigenaar van Tsuru. Zij was in 1987 
mede-oprichter van Apanta- ggz, een instelling voor 
ambulante zorg voor volwassenen en kinderen. Jessy heeft als 
psychotherapeute meer dan 25 jaar ervaring in het 
behandelen van onder andere burn-out problematiek, 
angsten en stemmingsstoornissen.

46
dagen dat een 
medewerker 
gemiddeld is uit-
geschakeld door 
stressklachten242

dagen dat een 
medewerker 
gemiddeld 
afwezig is door 
een burn-out

Bron: ArboNed (2016)

Drs. A.E.C.M. Jessy Brouwers geeft 
in deze whitepaper inzicht in de 
oorzaken en gevolgen van psychisch 
ziekteverzuim en beschrijft 
technieken die ziekteverzuim 
kunnen voorkomen. 
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Wist je dat:

• 14% van de werknemers in 2014 burn-outverschijnselen had?
• 22% van het verzuim in 2015 werd veroorzaakt door 
       psychische klachten, overspannenheid en burn-out?
• 24% van het verzuim in 2015 werkgerelateerd was?
Bron: CBS (2015) en TNO Arbobalans (2016)

Figuur 1: Het percentage verzuimers; werknemers met ten minste een ziekteverzuimdag in de 
afgelopen 12 maanden. Bron: TNO Arbobalans (2016)
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De werknemer als geheel

Psychisch verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid worden 
in verschillende contexten steeds vaker beschreven, onderzocht 
en benoemd. Deze onderwerpen zijn direct gerelateerd aan het 
welzijn en het functioneren van werknemers. Werknemers dragen 
bij aan en zijn mede verantwoordelijk voor het eigen functione-
ren, thuis en op het werk. Het is nodig om te overleven en een zo 
kwalitatief goed mogelijk leven te leiden. 

We lijden echter steeds vaker aan klachten die ofwel veroorzaakt, 
ofwel verergeren door psychische factoren. Deze klachten leiden 
tot vermindering van het functioneren, zowel privé als op het 
werk. Eenmaal in een neergaande spiraal, verspreiden de klachten 
zich als een olievlek over het leven heen. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar psychische klachten binnen 
de werkomgeving. Dit is begrijpelijk, omdat de werkomgeving 
als het ware de situatie van een laboratorium benadert. De om-
standigheden zijn voor een grote groep immers vrijwel hetzelfde. 
Werknemers van een afdeling hebben te maken met dezelfde 
bedrijfscultuur, werkdruk, bedrijfskantine en sportfaciliteiten. 
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Om een reëel beeld te krijgen van een werknemer, is het echter 
belangrijk om hem of haar te bekijken vanuit de werkomgeving én 
eigen leefomgeving. Deze informatie is relevant om tot adequate 
interventies te komen. Deze zogenaamde holistische benadering, 
de benadering van de mens in zijn geheel, zal eerder leiden tot 
meer adequate coping. Coping die past bij de werknemer als 
persoon en toepasbaar is op zowel het werk als binnen de eigen 
leefomgeving.

Wat is psychisch verzuim?

Psychisch verzuim houdt in dat door symptomen die voortkomen 
uit psychische factoren, prestaties sterk verminderen, zodanig dat 
dit leidt tot verzuim. Het slechter functioneren kan verschillende 
gradaties aannemen. In het ergste geval kan de desbetreffende 
werknemer helemaal niet meer werken en ook op sociaal gebied 
niet goed meer functioneren. Wat vaker voorkomt is dat er op 
halve kracht gewerkt wordt. Dit heet ook wel ‘verborgen’ ziekte
verzuim. Onderzoekers claimen dat presenteïsme – wanneer 
medewerkers wel op het werk zijn, maar niet productief – tot wel 
30% minder productiviteit van een individu kan leiden. Presen-
teïsme blijkt zelfs veel kostbaarder te zijn dan absenteïsme. Uit 
Amerikaanse onderzoeken blijkt dat productieverlies door presen-
teïsme drie keer zo hoog is als productieverlies door absenteïsme. 
(Stewart, W., 2003)

Verborgen verzuim kost de werkgever niet alleen erg veel geld, 
maar is vooral ook een grote risicofactor voor de gezondheid van 
de betrokkenen. Psychische klachten zitten letterlijk en figuurlijk 
‘tussen de oren‘, maar de verschijningsvorm is vaak wel degelijk 
fysiek. De koppeling tussen de fysieke klachten en psychische 
oorzaken is moeilijk te maken. 

Co•ping
de manier waarop iemand omgaat met stress en andere 
problemen

In•ter•ven•tie
doelgerichte acties om het gedrag en de omstandig-
heden van een individu te verbeteren



Moeite met 
concentratie
Geheugen-
problemen

Minder creatief
Negatieve 
gedachten

Minder humor

Bazig
Snauwen

Kritisch zijn
Ongezonde 

leefstijl zoals 
overmatig roken, 
drinken of drugs-

gebruik
Minder of juist 

meer eten

Snel prikkelbaar
Cynisch

Machteloos voelen
Verveling

Ongelukkig voelen
Eenzaamheid
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Hieronder staan een aantal veelvoorkomende symptomen die ge-
relateerd zijn aan psychische spanningen. Voor alle gesignaleerde 
symptomen geldt dat wanneer deze langere tijd (meer dan drie 
weken) aanhouden, het raadzaam is een arts te consulteren.

Hoofdpijn
Rugpijn of nekpijn

Hartkloppingen
Vermoeid

Pijn op de borst
Spijsverterings-

stoornissen

Lichamelijk Emoties Gedrag Denken

We hebben allemaal af en toe, in meer of mindere 
mate, enkele van deze klachten. Bovenstaande 
opsomming zal voor veel mensen dus herkenbaar zijn. 
Wanneer enkele van deze klachten chronisch worden, 
langer blijven bestaan en het gevoel van controle 
hierover verdwijnt, spreken we over aantasting van de 
psychische conditie. Dit kan leiden tot burn-out, 
stemmings- en angstklachten. 

Om het langdurig aanhouden van bovenstaande 
klachten te voorkomen, is een multidisciplinaire aanpak 
nodig die leidt tot duurzame oplossingen. In dit proces 
moet de werknemer als persoon centraal staan. De 
werknemer moet zichzelf leren kennen, begrijpen, 
bewustzijn creëren en regie krijgen over zijn eigen 
leven. 

In wetenschappelijke tijdschriften worden steeds 
meer onderzoeken gepubliceerd die refereren aan het 
belang van de samenhang van persoonlijkheidsken-
merken en persoonlijke copingstijlen voor geluk en 
gezondheid. Copingmechanismen zijn de persoonlijke 
vaardigheden met betrekking tot het omgaan met 
stress en andere problemen. 
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Negatieve stress
Bij een aanhoudende stressvolle situatie probeert het lichaam zich 
aan te passen. Het gevolg is dat het cortisolgehalte nog verder 
stijgt. Langdurige stress is dus wel iets om je zorgen over te maken: 
dit gebeurt wanneer de spanning je overspoelt, met alle 
negatieve gevolgen van dien. Stress herken je meestal aan slaap-
problemen en een te hoge bloeddruk. Daarnaast kun je last heb-
ben van hoofdpijn, concentratieproblemen, hartritmestoornissen, 
maag- en darmklachten en irritaties. Deze bijwerkingen hebben 
allemaal een negatieve invloed op elkaar, waardoor een vicieuze 
cirkel niet ver weg is. 

Je lichaam belandt in de uitputtingsfase op het moment dat het 
zich niet meer kan aanpassen aan de stressvolle situatie. Daardoor 
is de kans groot op een burn-out of depressie. De acute stress
reactie is niet zorgwekkend en tot op zekere hoogte ook goed. 
Zodra de gezonde spanning omslaat in angst is er een reden om 
hard aan de bel te trekken. Je creëert vooral positieve energie 
door veel activiteiten te doen die je energie geven. Moeten straalt 
een verplichting uit, terwijl willen een eigen keuze is. Met sporten, 
mediteren, ontspullen en sociale activiteiten inplannen kun je al 
een heel eind stress verminderen. Probeer vooral te beseffen wat 
nu écht belangrijk is in je leven. 

Deze tekst is oorspronkelijk gepubliceerd als een Tsuru blog. Kijk 
voor meer interessante Tsuru blogs op www.tsuru-online.nl. 

Positieve en negatieve stress

De term stress wordt vaak gebruikt, maar wat houdt het precies 
in? Hoewel stress vaak wordt gezien als negatief, is gezonde 
spanning juist iets dat je op korte termijn positief kunt inzet-
ten. Soms heb je zelfs een bepaalde mate van stress nodig om 
goed te functioneren: denk aan een belangrijke presentatie. Een 
gevolg van gezonde spanning is namelijk een betere focus. Dit 
wordt anders wanneer het omslaat in chronische spanning.

Positieve stress
Een lichte stijging van het stresshormoon cortisol zorgt ervoor 
dat je jezelf beter kunt geven. Je krijgt daardoor namelijk een 
hogere hartslag en verhoogde suikeropname. Een beetje 
spanning is een soort acute stressreactie: het brengt je lichaam 
meteen in een staat van actie, waardoor je positieve energie 
ervaart. Je hebt meer discipline en adrenaline, waardoor je 
concentratie en drijfveer hoger is. Dit zorgt er ook voor dat 
je in een korte tijd veel kunt presteren. Wanneer de spanning 
wegebt, verdwijnen deze symptomen meestal weer. Gezonde 
spanning is vaak te omschrijven als een soort flow. De truc is om 
deze ‘stress’ alleen op korte termijn te ervaren.

‘It’s all about finding the calm in the chaos’
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Oorzaken van psychisch verzuim

Er is veel gezegd en geschreven over de vele oorzaken van 
psychisch verzuim. Kortweg gezegd: te lang, teveel, met te hoge 
druk, onder te slechte omstandigheden moeten functioneren. 
Deze condities zijn de ideale voedingsbodem voor het kweken 
van stress.  Gelukkig bestaat deze voedingsbodem vooral uit 
omgevingsfactoren waarop ingegrepen kan worden door de 
leidinggevende of iemand anders die de volmacht heeft om hier 
iets aan te doen. 

Top oorzaken psychisch verzuim

• Extreem hoge werkdruk
• Gebrek aan controle en/of autonomie
• Pesten of conflicten
• Matig contact met collega’s
• Onvoldoende vaardigheden of kennis voor werk-

zaamheden
• Slechte fysieke werkomstandigheden
• Onder je niveau werken (met een bore-out als 

gevolg)

In figuur 2 zijn de meest voorkomende klachten opgenomen die 
aanleiding geven tot verzuim. (TNO & CBS, 2016) Naast werkstress 
kunnen fysiek en emotioneel te zwaar werk en problemen met 
de leidinggevende ook de oorzaak zijn. Daarnaast zijn er oorzaken 
te benoemen die liggen in iemands persoonlijkheid en het wel of 
niet aanwezig zijn van adequate copingmechanismen, zoals het 
probleemoplossend vermogen. Hoe meer verschillende vaardig-
heden je tot je beschikking hebt, hoe beter je om kunt gaan met 
problemen die ten grondslag liggen aan stress. 

Figuur 2: Meest voorkomende klachten die aanleiding geven tot verzuim. 
Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2016)
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Enkele voorbeelden van copingmechanismen: 

• De mate van flexibiliteit: als je in staat bent je snel aan 
veranderingen aan te passen ervaar je minder stress bij 
onverwachte gebeurtenissen; 
• De mate van sociale vaardigheden: als je problemen durft en 
kunt communiceren worden deze mogelijk sneller in kaart 
gebracht;
• De mate van zelfbewustzijn: als je weet waar een stress factor 
aanwezig is en je zelfkennis hebt, los je het eerder op.

Andere voorbeelden van copingmechanismen zijn de mate van 
verdraagzaamheid, de mate van relativerend vermogen en 
humor.

Uit de definities van bovenstaande copingmechanismen kun je al 
opmaken dat deze dicht tegen persoonlijkheidskenmerken aan 
liggen. Veel vaardigheden kun je trainen en dus aanleren. Het is 
echter makkelijker wanneer je juist de eigenschappen traint die 
bij je passen. Wanneer je een extravert persoon bent, is het over 
het algemeen iets makkelijker om sociale vaardigheden te 
trainen en te communiceren. Als je rigide van aard bent is het 
beter zekerheden en structuur in je werk aan te brengen. 
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Wanneer je nieuwsgierig bent en openstaat voor nieuwe 
ervaringen, is het belangrijk om te kijken of je dit in je werk aan 
kunt brengen. Door deze eigenschappen te trainen vermijdt je 
dat onverwachte gebeurtenissen stress opleveren. 

Gebruik ieders capaciteiten!

Ook werken onder je niveau is een grote veroorzaker van stress 
en daarmee psychisch verzuim. Het is een zeer onderschatte 
omgevingsfactor die leidt tot vele klachten gerelateerd aan 
spanningsklachten, zoals verveling, een laag zelfvertrouwen en 
demotivatie. Iemand kan, eventueel door omstandigheden, geen 
overeenkomst hebben tussen intelligentieniveau en opleiding. 
Deze werknemer wordt waarschijnlijk in een functie geplaatst 
die ook weer beneden zijn niveau ligt. Hij gaat uitdagingen 
missen en complimenten ‘komen niet aan‘ omdat hij het gevoel 
heeft dat het geen bijzondere prestatie is. De verveling en on-
zekerheden gaan toeslaan. Voor deze persoon is het van belang 
dat wanneer hij zich verveelt, hij zelf begint met uitdagingen 
zoeken en dit bespreekbaar maakt bij de leidinggevende. Ook 
kan het nuttig zijn om een IQ-test te doen en de medewerker, 
al dan niet met een coach, in kaart te laten brengen welke kern-
waarden hij of zij het belangrijkste vindt op het werk.
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Wat te doen bij psychische klachten? 

Bij het voorkomen en verhelpen van psychische klachten- en 
verzuim is het van belang dat het ‘medisch model‘ van diagnose 
en oplossing losgelaten wordt. Verbetering ofwel verandering is 
een dynamisch proces met verschillende fases waarin de per-
soon met al zijn eigenschappen centraal staat. Uit onderzoek 
blijkt dat bij mensen met een burn-out hun basisbehoeften of 
kernwaarden niet vervuld worden in hun baan. Mensen voor wie 
dat wel het geval is, zijn meer betrokken bij hun werk en blijven 
gelukkig in hun werk. (Bakker, A.B. & Oerlemans, W.G., 2016)

De volgende fases moeten doorlopen worden:

1. Bewustwording: 
leer jezelf kennen en ontdek wat belangrijk is in jouw leven. 
• Wie ben je? 
• Waar ben je goed in? 
• Wat zijn je kernwaarden? 
• Waar krijg je energie van? 

2. Analyseren:
Bepalen wat de staat van je psychische conditie is. 
Deze basisconditie wordt bepaald door verschillende 
levensgebieden: 
• Fysieke aspecten
 lichamelijke conditie en je houding en gedrag ten aan-

zien van voeding, beweging en slapen. 
• Mentale aspecten 
 persoonlijkheidskenmerken, stressniveau, zelfvertrou-

wen, sociale vaardigheden, emotionele huishouding en 
impulscontrole.

3. Trainen:
Die gebieden trainen waar winst te behalen valt: 
het trainen van het gedrag en de eigenschappen die je al 
hebt, maar nog niet optimaal gebruikt. Vaak levert dit het 
meeste op. Het blijft motiverend, omdat het leuk is iets te 
trainen waarvan je merkt dat je daar aanleg voor hebt!

5 0 %

1. Bewustwording 2. Analyseren 3. Trainen
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Moderne organisaties die competitief willen zijn, hebben 
medewerkers nodig die betrokken, energiek en enthousiast 
zijn. Organisaties kunnen die betrokkenheid faciliteren met 
top-down en bottom-up middelen. Bij bottom-up methoden 
gaat het om tools die medewerkers zelf kunnen inzetten, inclu-
sief zelfmanagement, job crafting en leren gebruik te maken 
van sterke kanten. (Bakker, A.B., 2017)  Het is meestal moeilijk 
om bovenstaand proces alleen te doorlopen. Je hebt inspiratie 
nodig, iemand die je een spiegel voorhoudt en je dagelijks prik-
kelt en uitdaagt. Voor fase 3 is het belangrijk dat dit helemaal 
aansluit bij de specifieke persoon, met andere woorden: een 
optimaal gepersonaliseerd programma. 

Nieuwe innovatieve oplossingen

Tot voor kort was persoonlijke, dagelijkse coaching alleen beschik-
baar voor de ‘happy few’. Een coaching-, trainings- en therapie-
programma door een psycholoog, coach of personal trainer vergt 
persoonlijke aandacht. Het één op één contact is vaak op momen-
ten dat het net niet uitkomt, en bovendien ook kostbaar. 

Met de huidige communicatiemiddelen, innovatieve technologie 
en ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence zijn we 
in principe altijd bereikbaar en kunnen we de juiste, persoonlijke, 
informatie koppelen aan de juiste mensen. De informatie die voor 
jou relevant is, kan op een eenvoudige en toepasbare manier be-
schikbaar gesteld worden: waar en wanneer het schikt. 

Digitale, mobiele interventies op het gebied van gedragsverande-
ring worden ook wel e-health of m-health toepassingen genoemd. 
Uit onderzoek blijkt dat deze ‘e-Mental Health’ toepassingen in de 
geestelijke gezondheidszorg effectief zijn en dat het helpt bij de 
actieve betrokkenheid van deelnemers. (GGZ Nederland, 2013) 
Ook is het een goede manier om nieuw gedrag te bestendigen 
nadat een formele behandeling is afgerond. (Price, M. & Yuen, E.K., 
2014)

13
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Het digitaal creëren van bewustwording, analyseren en 
trainen is een laagdrempelige en betaalbare methode om 
een burn-out en andere vormen van psychisch verzuim te 
voorkomen en te behandelen. De technologische ontwik-
kelingen maken het tegenwoordig mogelijk om een zeer 
accuraat persoonlijkheidsprofiel te genereren. Door deze 
te koppelen aan wetenschappelijk gevalideerde interven-
tie-methoden op alle leefstijlgebieden, wordt het mogelijk 
om weer regie over de belangrijke onderdelen in je leven te 
krijgen. Het is dé manier om eigen keuzes te kunnen maken 
en mentale veerkracht te trainen. Dit leidt tot een betere 
kwaliteit van leven.

Binnen deze holistische aanpak staat de mens als 
werknemer centraal. Dit staat garant voor betere prestaties, 
een gezonder bestaan en dus ook duurzame inzetbaarheid.

Cor•por•ate Well•ness
Het beleid en de activiteiten van een bedrijf die 
gezondheid bevorderend gedrag stimuleren
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Werken aan gezondheid en geluk loont

Werkgevers zien in dat investeren in de mentale gezondheid 
en fysieke gezondheid door gedragsverandering zichzelf 
terugbetaalt. Uit onderzoek door economen uit Harvard 
blijkt dat elke dollar geïnvesteerd in ‘corporate wellness’ 
tot wel 2,5 dollar op kan leveren. (Baicker K. et al., 2010) Uit 
meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat fysieke 
en mentale gezondheid zorgt voor meer motivatie, hogere 
productiviteit en minder ziekteverzuim.

De motivatie gaat omhoog 
Medewerkers die gezond en gelukkig zijn, zijn tot wel twee 
keer meer betrokken en bereid de extra stap te zetten, dan 
hun minder gezonde collega’s. (Harter, Schmidt & Hayes, 2002)

De productiviteit stijgt
Met gelukkige, gezonde en gemotiveerde medewerkers stijgt 
de productiviteit van een organisatie met wel 21%. (Gallup, 
2013)

En dan hebben we het nog niet over alle overige positieve 
effecten van goed werkgeverschap, zoals loyale mede-
werkers, die oprechte ambassadeurs zijn van het bedrijf!

Tot 50% minder ziekteverzuim

Twee keer zoveel betrokken

Tot 21% meer productiviteit

Het ziekteverzuim en bijbehorende kosten gaan omlaag 
Als medewerkers gezonder en gelukkiger zijn gaat het ziek-
teverzuim tot wel 50% omlaag. (Deursen, van C.G.L. et al., 
1997) Dit geldt voor alle ziekteverzuimmaten: van zeer kort, 
tot zeer lang zoals bij een burn-out. Elke euro voor de 
gezondheid en geluk van medewerkers verlaagt de kosten 
aan ziekteverzuim tot wel € 2,50. (Baicker, K., 2010)

15
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Deze whitepaper is een product van Tsuru-Online BV
Tsuru is een persoonlijke, digitale leefstijlcoach voor werknemers 
gericht op gedragsverandering. Het geeft hen de handvatten om regie 
te nemen over de eigen mentale en fysieke gezondheid door inzicht te 
geven in gedrag, copingstijl, persoonlijke eigenschappen en zo deel-
nemers te leren bewust gezonde keuzes te maken. 

Tsuru is uniek doordat eerst de persoonlijkheid wordt vastgesteld in 
combinatie met het leefstijlpatroon. Afhankelijk van je profiel krijg je 
dagelijks gepersonaliseerde uitdagingen op het gebied van gedrag, 
beweging, voeding, slapen, stress en motivatie. Dit zijn eenvoudige 
uitdagingen die makkelijk in het dagelijks leven in te passen zijn. Aan 
alle uitdagingen zijn blogs met inspirerende en verhelderende achter-
grondinformatie gekoppeld. De werkgever krijgt via het Tsuru dash-
board real-time inzicht in onder andere de mate van stress, motivatie 
en het welzijn. Deze gegevens zijn te zien per afdeling, vestiging of 
andere gewenste selectie en worden volledig geanonimiseerd.  

Tsuru heeft samen met een groep van medisch specialisten en weten-
schappers, meer dan vier jaar geïnvesteerd in het ontwikkelen van een 
model op basis van algoritmes. Zowel de profilering als het coachings-
programma van Tsuru is gebaseerd op technieken die in psycho
therapeutische settings gebruikt worden.

Tsuru Online B.V.
Boxtelseweg 26
5261 NE Vught 
T 073-6848401
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